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Aconteceu na data de hoje mais uma Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo por vide-
oconferência, com a participação de 11 granjas e 6 frigoríficos.  Hoje, a bolsa definiu 
pela alta nos preços, estabelecendo o valor para o suíno vivo em R$170,00/@ = 
R$9,07/kg.

Divulgação do resultado da bolsa:

Confira abaixo as palavras do presidente da Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo, 
Ferreira Júnior

Confira abaixo os participantes da reunião:

Resultado da Bolsa de Suínos realizada hoje

Demetrius Napoleão Nápoles - Monte Alegre do Sul/SP venda de 240 suínos em 
R$ 170,00/@ = R$ 9,07/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda e 
terça-feira. 

Ricardo Pereira de Mello venda de 480 suínos em R$ 170,00/@ condições bolsa, 
entrega na próxima segunda e terça-feira. 

As negociações ocorreram após a realização da reunião da bolsa. Com essas 
vendas o volume total até o momento é de 25.520 suínos.

https://youtu.be/_2nsQl5R8xI


INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 15/10/2020
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BOI R$/@ 150,60 163,65 199,10 248,60 263,35 

MILHO R$/Saca 37,56 40,58 53,79 59,70 69,53

DÓLAR R$ 3,73 4,09 5,07 5,30 5,60

Fonte: APCS | CSP

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para 
a próxima semana de 19.332 animais, com peso médio de 115 kg, num preço médio 
de R$ 8,42 com prazo estimado de 21 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos 
valores, prazos e preços.

Fonte: ACCS

Em Goiás a comercialização em media de 12.000 a 13.500 animais independentes, 
com peso médio de 100 a 130 kg. Preço de Bolsa de MG realizada dia (08/10) para a 
semana de 08/10 a 15/10, Preço de Bolsa R$8,50. No Estado de Goiás a Bolsa de 
Suínos no valor de R$8,50kg e o preço médio praticado em Goiás na semana de 
08/10 a 15/10 do kilo do suíno vivo entre R$8,00 a R$8,20.  Relatos de negócios até 
R$8,50 com prazo de 21 até 30 dias.

Milho Saco .. R$62,00 a R$66,00 
Farelo a Granel..R$2.400,00
Farelo a Ensacado.. R$2.450,00

Fonte: AGS

Bolsa de Suínos em Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

Bolsa de Suínos em Goiás

Preço Médio Mato Grosso levantado junto a Produtores e Frigoríficos

Vendas DENTRO do Estado
Média: R$ 6,57
(Houve relato de negócios até 7,40)
Número de Animais: 32.405

Vendas para FORA de MT
Média: R$ 7,08 (com ICMS)
(Houve relato de negócios até 7,40)
Número de Animais: 2.606
ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercialização para 
a próxima semana de 19.332 animais, com peso médio de 115 kg, num preço médio 
de R$ 8,42 com prazo estimado de 21 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus respectivos 
valores, prazos e preços.

Mercado de Suínos no MT

Fonte: ASEMG

Fonte: ACRISMAT

Mercado independente de suínos com alta nos preços
devido a demanda aquecida e oferta enxuta de animais
para abate
Segundo lideranças do setor, último trimestre do ano é um período no qual demanda 
interna e externa aumenta, e ainda há espaço para mais altas

Se há cerca de um mês, com altas expressivas no mercado independente de suínos, as 
lideranças do setor pensavam que os valores haviam chegado a um teto aceitável 
pelo mercado, nesta semana mais aumentos vieram durante as negociações entre 
frigoríficos e suinocultores. A explicação para as altas é a oferta limitada de animais 
para abate e o aumento na demanda interna e externa no último trimestre do ano. Os 
custos de produção, principalmente milho e farelo de soja, também ajudaram a puxar 
os preços.

Em São Paulo, nesta quinta-feira (15), o preço do quilo do suíno no mercado indepen-
dente passou de R$ 8,53/kg para R$ 9,07/kg. Segundo o presidente da Associação Pau-
lista de Criadores de Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira, nas próximas semanas o 
preços devem continuar se realinhando pra cima, devido a menor oferta de animais 
vivos coincidindo com o melhor momento dos volumes das exportações.

"Temos fatores combinados que contribuíram para essa alta: a diminuição da oferta 
de animais nesta semana e os frigoríficos conseguindo repassar ao varejo o aumento 
do preço da carcaça suína. Entretanto, esse aumento, apesar de bom, apenas corrigiu 
o avanço do preço do milho", explicou.

Minas Gerais, que também negocia os animais no mercado independente Às quintas-
-feiras, viu o preço aumentar de R$ 8,50/kg para R$ 9,00/kg, conforme conta o consul-
tor de mercado da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg),
Alvimar Jalles. "Temos o produtor em uma condição privilegiada na comercialização,
uma demanda interna aquecida e uma demanda externa superaquecida", disse.

Nesta quinta-feira, a negociação entre frigoríficos e produtores em Santa Catarina 
também terminou em aumento, passando de R$ 8,12/kg para R$ 8,42/kg. Losivanio de 
Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), afirma 
que a procura por parte da indústria por animais para abate continua alta, com as 
exportações fazendo a diferença, mas sem descartar a importância da demanda inter-
na mais aquecida por causa das festividades de final de ano mais próximas.

Houve aumento também no Rio Grande do Sul, saindo de R$ 7,55/kg para R$ 7,76/kg. O 
presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Val-
deci Folador, conta que essa proporção de aumento foi surpreendente, já que o espe-
rado era um valor mais modesto. 

"Achávamos que os preços já estavam no limite, mas a demanda por parte da indústria 
está cada vez mais forte. Acredito que ainda haja uma janela para que os preços 
aumentem, talvez não de forma expressiva toda semana, mas ainda assim, acredito 
em novos reajustes".

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas
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ABCS lança Manual on-line sobre Doenças Virais de
Importância na Produção de Suínos
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14h
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CURSO ONLINE
ILEÍTE

Colaboradores de granjasNesse curso estaremos abordando essa 
doença entérica, também conhecida 
como enteropatia proliferativa suína, com 
importantes informações sobre como 
enfrentar esse problema através de 
medidas de controle que podem reduzir 
os custos ocasionados pela ileite 
garantindo a competitividade.

apcs@apcs.com.br  |  (19) 3651 1233
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Maria Nazaré Lisboa
Consultora em Suinocultura
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Mais informações

Acesse a página
do evento:
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Apoio

MERCADO DE GRÃOS

A entidade nacional entrega mais um material técnico com enfoque em diminuir os 
fatores de riscos de doenças do plantel brasileiro

Buscar manter a sanidade do rebanho suíno e trazer melhorias na vigilância das 
enfermidades que atingem a cadeia é uma das propostas do Manual de Doenças Virais 
de Importância na Produção de Suínos, publicado pela Associação Brasileira dos Cria-
dores de Suínos (ABCS). A elaboração deste material contou com a dedicação da 
Médica Veterinária, Doutora Masaio Mizuno Ishizuka e com a coautoria de profissio-
nais com especificidade e competência na área.  Com mais de 300 páginas, o conteú-
do é técnico e visa auxiliar os profissionais do setor com informações qualificadas e 
atualizadas sobre as principais doenças que atingem a cadeia, além de trazer ações 
que diminuem os riscos da entrada dessas enfermidades no Brasil. O Manual já está 
disponível para download no site da ABCS.

Dividido em nove capítulos que vão desde a Epidemiologia Aplicada à Suinocultura, 
Peste Suína Africana, Peste Suína Clássica, Febre Aftosa em Suínos, Senecavírus A, 
Gastroenterite Transmissível dos Suínos, Doença Vesicular dos Suínos, Síndrome Res-
piratória e Reprodutiva dos Suínos e a Prevenção e Controle de Roedores na Suinocul-
tura,  o Manual é didático e conta com diversas ilustrações e mapas atualizados.

Para a Doutora Masaio Mizuno Ishizuka o material dá continuidade ao trabalho já rea-
lizado sobre Doenças Virais na Suinocultura. “Trabalhamos em conjunto para criar 
este Manual repleto de conhecimentos de clínica, patologia e epidemiologia que é a 
sequência natural para fins de profilaxia, informações práticas para aplicação na 
rotina bem como um breve contexto histórico, resultado dos conhecimentos acumu-
lados em jornadas acadêmicas e profissionais”, reforça.  A veterinária pondera ainda 
que o material facilitará a transferência de conhecimentos e de informações que são 
consideradas necessárias nas atividades da suinocultura. “Espero que o material 
tenha de grande proveito e propicie e crescimento e aprimoramento de todos profis-
sionais diretamente ligados à saúde dos suínos e possa desenvolver habilidades de 
investigação, de monitoramento de programas e vigilância principalmente das doen-
ças já erradicadas e exóticas.”

O material é fruto de parcerias com instituições como a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a Asso-
ciação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS) e a Associação de Mé-
dicos Veterinários Especialistas em Suínos (ABRAVES). Unidas, as entidades busca-
ram contribuir para o desenvolvimento de diversos eventos e workshops em 2019 e 
agora fazem mais essa entrega técnica-científica. O presidente da ABCS, Marcelo 
Lopes destaca que as parcerias trouxeram bons frutos, visto que o conteúdo é extre-
mamente pertinente aos suinocultores e aos colaboradores que atuam nas granjas. 
Lopes lembra ainda que o Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína 
do mundo, se tornando cada vez mais competitivo e fazendo com que a proteína suína 
brasileira seja consumida em mais de 100 países.  “Para que possamos manter o pro-
tagonismo, devemos preservar nosso maior diferencial competitivo que é a sanidade. 
É essencial que profissionais envolvidos na atividade conheçam as doenças que estão 
ameaçando mundialmente a suinocultura e, principalmente, adotar medidas de bios-
seguridade para reduzir o risco da entrada destas doenças no país e nas granjas.”

A diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke explica que a ideia do Manual é facilitar a 
absorção do conhecimento e memorização a todos os profissionais que atuam no 
campo, para que possam reconhecer rapidamente os sinais das doenças de notifica-
ção obrigatória (e as similares que podem confundir).” Para evitar a disseminação 
viral, é essencial promover uma rápida atuação de todos, comunicando o Serviço 
Veterinário Oficial mais próximo para evitar que doenças adentrem o rebanho.” Ludtke 
cita ainda a Peste Suína Africana, que vem afetando a população de suínos domésti-
cos e asselvajados na Europa e Ásia. “A propagação dessa doença causa sérias conse-
quências socioeconômicas e na saúde dos animais. Temos que estar cientes que a 
mais importante barreira para as enfermidades citadas são as medidas de biosseguri-
dade que devem ser adotas nas granjas.”

Ludtke destaca ainda que que é essencial unir esforços para capacitar todos profis-
sionais envolvidos na produção suinícola, e por isso a elaboração do material. “Conhe-
cer a doença e os agentes envolvidos são atitudes fundamentais e por isso o compar-
tilhamento de informações de qualidade são importantes para sabermos como atuar 
rapidamente quando uma doença surge.” Ela finaliza dizendo que “a melhor forma de 
enfrentamento à doença é trabalhar com a prevenção, investindo em aprimoramento 
da biosseguridade como um todo”, para a diretora independentemente da enfermida-
de a suinocultura deve estar sempre preparada para contornar a situação.

O material completo já está disponível para download. clique na imagem abaixo para 
ser direcionado.

Fonte: ABCS

https://www.sympla.com.br/palestra--curso-atualidades-sobre-lawsonia-intracellularis-ileite__1015726
https://www.sympla.com.br/palestra--curso-atualidades-sobre-lawsonia-intracellularis-ileite__1015726
http://abcs.org.br/wp-content/uploads/2020/10/book-apostila-141020-compactado.pdf


AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

PORK EXPO

24 e 25 de Fevereiro, 2021 | Foz do Iguaçu, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

FESTIVAL DO LEITÃO DE RIO VERDE

21 de Outubro de 2020  | Evento virtual

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

SÉRIE 2 | LIVE ABCS

15 de Outubro de 2020 | Videoconferência

SEMANA NACIONAL DA CARNE SUÍNA

01 a 15 de Outubro de 2020 | Evento virtual

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/festival_leitao_rio_verde_2020_divulgacao_previa.pdf
https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
http://bit.ly/ABCS-10
http://maiscarnesuina.com.br/
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https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
https://www.deheus.com.br/
https://polinutri.com.br
https://db.agr.br
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http://alivira.com.br/Home
http://www.mcassab.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
https://www.desvet.com.br/
http://www.vaccinar.com.br/
https://basetto.com.br
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://farmabase.com/
https://www.nutricamp.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://www.alltech.com/br
http://www.nuttria.com/
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://austernutri.com.br/
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/
http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/



